
İLK KIBLEDEN HABER VAR 

 

YARIŞMA ŞARTNAMESİNİN KAPSAMI 

 

ÖZEL GENÇLİK İLKOKULU/ORTAOKULU’nun ortaokul öğrencileri arasında İLK KIBLEDEN 
HABER VAR adıyla Kudüs konulu gazete yarışması şartnamesidir. 

 

AMAÇ 

Konya Özel Gençlik Ortaokulu olarak tüm İslam ümmetinin en büyük değerlerinden biri olan ilk 
kıblemiz, Efendimiz’in miraca yükseldiği yeryüzündeki en değerli üç mescitten biri olan Mescid-i 
Aksa’nın içinde bulunduğu Kudüs’ü, her zamankinden daha mahzun olduğu şu dönemde daha iyi 
anlamak ve anlatmak gerektiğine inanıyoruz. Kudüs’ü tanıtmayı büyük bir sorumluluk olarak görüyor, 
yapacağımız Kudüs Gazetesi yarışmasıyla Kudüs'ü, ilk kıblemiz Mescid-i Aksa’yı, Selahaddin-i 
Eyyubi’yi, gençlerimizin gündemine taşımayı ve aynı zamanda öğrencilerimizin sosyal ve kültürel 
yönlerini de kuvvetlendirmeyi amaçlıyoruz. 

 

YARIŞMANIN KONUSU 

İLK KIBLEDEN HABER VAR ADIYLA KUDÜS KONULU GAZETE YARIŞMASI 

 

KAPSAM 

Bu şartname, yukarıda amacı ve konusu belirtilen yarışmaların şartlarını, başvuru şeklini, seçilecek 
eserlere verilecek ödüllerin esas ve usullerini kapsar. 

 

YARIŞMANIN ADI                                                                                                                                                                                                                                                                               

İLK KIBLEDEN HABER VAR(KUDÜS KONULU GAZETE YARIŞMASI) 

YARIŞMANIN HEDEF KİTLESİ 

KUDÜS Gazetesi Yarışması ile hedeflenen kitle, illerimizin merkez ve ilçelerindeki ortaokullarda 

okuyan öğrencilerdir. 

YARIŞMAYA KATILIM ŞARTLARI 

1. Yarışmaya ortaokul öğrencileri katılabilecektir. 

2. Yarışmaya öğrenciler en az iki en fazla beşer kişilik gruplar halinde katılabilecekler. Bireysel 

katılımlar kabul edilmeyecektir. Öğrenci gruplarına destek olacak, okul idareleri tarafından 

belirlenecek olan bir koordinatör öğretmen belirlenmesi gerekmektedir. 

3. http://gencegitim.com.tr adresinde bulunan yarışmaya başvuru alanındaki bilgiler 

katılımcılar tarafından doldurulmak zorundadır. İstenilen bilgiler Ek-1’de gösterilmiştir. 

4. Yarışmaya öğrenciler kendilerinin hazırlamış olduğu gazeteyle katılacak olup herhangi bir 

yerde yayımlanmamış olması gerekmektedir. 

5. Katılımcılar en fazla bir çalışma ile yarışmaya katılabilirler. 

6. Çalışma A3 Boyutunda ve bilgisayar ortamında hazırlanmalıdır.  

7. Türkçe karakterleri destekleyen Arial yazı tipi kullanılmalıdır. Metinlerdeki yazı tipi boyutu 11 

punto olmalıdır. Manşet ve sürmanşet mutlaka kullanılmalı bu bölümlerin harf puntosu diğer 

bölümlerden ayırt edilecek şekilde ayarlanmalıdır.  

8. Renkli baskı kullanılmalıdır. 

9. Hazırlanacak olan gazete en az 4 en fazla 8 köşe yazısı ve en az bir röportaja yer verilmelidir. 



 

10. Kullanılacak olan görseller gazeteyi hazırlayan kişi ya da kişilere ait olmalıdır. Eğer bu şekilde 

değilse kullanılacak olan görsel materyaller telif hakları açısından sorun teşkil etmeyecek 

şekilde sahibinden izin alınmalı ve bu belgelendirilmeli. Ya da telif hakkı gerektirmeyen 

görseller kullanılmalı. 

11. Gazetede işlenen konuyu merkeze alan bir karikatür, bulmaca, harita vb. içermelidir. 

12. Gazete en az 4 sayfadan oluşmalıdır. 

13. Gazetenin ilk sayfasına gazetenin ismi mutlaka yazılmalı. Son sayfanın sağ alt köşesinde de 

künyesi yer almalıdır.  

Künyede: Gazetenin adı, okulun adı, çıkarıldığı il ve ilçe, genel yayın yönetmeni, tasarımcısı 

(tasarımcıları),köşe yazarları, yazı işleri sorumlusu (sorumluları), varsa fotoğrafçısı ve karikatüristi 

gibi bilgiler yer almalıdır. 

14. Yarışma konusuna uygun olarak bir gazete ismi ve gazeteye ait slogan olmalıdır 

 

YARIŞMA TAKVİMİ 

Online Başvuru 05.03.2018/09.03.2018 

Çalışmaların Gönderilmesi 12.03.2018/30.03.2018 

Sonuçların Açıklanması 27.04.2018 

Ödül Töreni 10.05.2018 

 

YARIŞMANIN SONUÇLARI 

Yarışmacılar sonuçları 27.04.2018’de http://gencegitim.com.tr/ adresinden sonuç açıklama sistemine 

girerek TC kimlik numarasıyla öğrenebilirler. 

Posta veya kargodan kaynaklanan gecikmelerle belirtilen tarihten sonra gelen eserler 

değerlendirilmeye alınmayacaktır. Yarışmaya katılan esreler iade edilmez.  

Konya Özel Gençlik Eğitim Kurumları yarışmaya katılan eserleri ; eser sahibinin izniyle, etkinliklerinde 

ve eğitim faaliyetlerinde afiş, katalog, broşür vb. her türlü tanıtım malzemelerinde; işleme, çoğaltma, 

yayma, temsil, işaret, ses veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim ve sergileme hakkına 

sahiptir. Başarı ödülüne ve sergilenmeye değer bulunan ve bulunmayan eserlerin iadesi 

yapılmayacaktır. 

                                                   

YARIŞMANIN ÖDÜLLERİ 

1. GRUP 
 

GRUBA 2000 TL + ÖĞRETMENE TAM ALTIN +  ÖĞRENCİLERE BAŞARI 
BELGESİ +  OKULA PLAKET 

2. GRUP 
 

GRUBA 1500 TL + ÖĞRETMENE YARIM ALTIN +  ÖĞRENCİLERE BAŞARI 
BELGESİ +  OKULA PLAKET 

3. GRUP 
 

GRUBA 1000 TL + ÖĞRETMENE ÇEYREK ALTIN +  ÖĞRENCİLERE BAŞARI 
BELGESİ +  OKULA PLAKET 

http://gencegitim.com.tr/


ÖDÜL TÖRENİNE KATILIM 

KUDÜS Gazetesi Yarışma ödülleri 10 Mayıs 2018 tarihinde Konya’da gerçekleştirilecek olan bir 

programda sahiplerine takdim edilecektir.  Türkiye’de dereceye giren yarışmacılar ödüllerini bu 

tarihte almaları gerekmektedir. Dereceye girenlere telefonla bilgilendirme yapılacaktır. Diğer 

yarışmacılar sonuçların takibini kendileri yapacaktır. (Kayıt aşamasında bilgilerin doğru girilmesi 

yarışmacıların kendi sorumluluğundadır.) 

YARIŞMA İLE İLGİLİ İLETİŞİM BİLGİLERİ 

• Adres: Durunday Mah. Büyükçiçek Sk. No:11 Meram-KONYA(42090) 
• Tel: 0332 325 25 59 
• Tel: 0332 325 15 06 
• Tel: 0332 325 12 09 
• Fax: 0332 325 27 71 
• Genel:genclikioo@gencegitim.com.tr 

 

SEÇİCİ KURUL ve DEĞERLENDİRME ŞARTLARI 

Dizgi ve Tasarım HASAN AYHAN(20 PUAN) 

Tarihsel Bilgilerin Doğruluğu ve Uygunluğu İLHAN POST(30 PUAN) 

Edebi Türe ve İçeriğe Uygunluk, Uslüp ve 
Özgünlük 

ÖZNUR ÖZGÜR İÇ(40 PUAN) 

Noktalama ve İmla kurallarına uygunluk SELMA ANLAR(10 PUAN) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EK-1 

Öğrenci Adı Öğrenci Soyadı 
Sınıfı ve 

Numarası 
Okulun Adı Okulun Adresi Okul Telefonu 

Danışman 
Öğretmen 

Danışman 
Öğretmen Cep 

Telefonu(kişinin 
açık rızasıyla) 

        

        

        

        

        

        

        


